На основу члана 41. став 1. тачка 5. Статута Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита и извештаја о стручној оцени понуда овлашћеног
лица за спровођење јавне набавке мале вредности – ревизија годишњег рачуна
за 2017. годину, ЈН бр. 14/17, в. д. директора Националне корпорације за
осигурање стамбених кредита доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд, Кнеза
Милоша бр. 20, на основу Позива за достављање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности – ревизија годишњег рачуна за 2017. годину, ЈН бр.
14/17, а на основу примљених понуда и стручне оцене понуда, додељује уговор
понуђачу ''Винчић'' д.о.о. Београд, чија је понуђена цена у износу од 372.000,00
динара без пореза на додату вредност, односно 446.400,00 динара са порезом на
додату вредност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита (у даљем
тексту: наручилац) је покренула поступак јавне набавке мале вредности –
ревизија годишњег рачуна за 2017. годину, ЈН бр. 14/17, дана 28.07.2017.
године. Процењена вредност предмета јавне набавке износи 1.200.000,00 динара
без ПДВ-а. До рока за достављање понуда пристигле су три понуде, и то понуде
понуђача ''Винчић'' д.о.о. Београд, ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о.
Београд и ''Deloitte'' д.о.о. Београд.
Наручилац је разматрао примедбу која је констатована приликом
отварања понуда и заузео је становиште да конкретне чињенице о достављеним
обрасцима могу да се утврде из приложене документације у понудама (списак
референтних пројеката – образац бр. 13 и потврда о референтном пројекту –
образац бр. 14, које обрасце је као део своје конкурсне документације
припремио наручилац, у складу са својом законском дужношћу, тако да
понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, коју понуђачи
нису оспорили у законском року, чиме су пристали на њену форму и садржину),
те да је у понуди понуђача ''Deloitte'' д.о.о. Београд на несумњив начин утврђено
да су за једног извршиоца приложене три потврде о референтном пројекту, док
су за другог извршиоца приложене четири потврде о референтном пројекту.
У конкретном поступку јавне набавке, наручилац је предвидео
критеријум ''економски најповољнија понуда''. Елементи критеријума су
''понуђена цена'' (70 пондера) и ''број и квалитет ангажованих кадрова'' (30
пондера).

Наручилац је за елемент критеријума – понуђена цена предвидео
следећу формулу:

1.

најнижа понуђена цена
70 × -----------------------------цена понуде која се рангира
Понуђач ''Винчић'' д.о.о. Београд је понудио цену од 372.000,00 динара
без ПДВ-а
Понуђач ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о. Београд је
понудио цену од 580.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђач ''Deloitte'' д.о.о. Београд је понудио цену од 550.000,00 динара
без ПДВ-а
Применом горе наведене формуле наручилац је дошао до следећег резултата:
Понуђач ''Винчић'' д.о.о. Београд
372.000,00
70 × -------------------- = 70 пондера
372.000,00
Понуђач ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о. Београд
372.000,00
70 × -------------------- = 44,9 пондера
580.000,00
Понуђач ''Deloitte'' д.о.о. Београд
372.000,00
70 × -------------------- = 47,34 пондера
550.000,00
2)
Наручилац је за елемент критеријума – број и квалитет
ангажованих кадрова предвидео следеће параметре:
1 (један) извршилац који ће бити ангажован на извршењу предмета јавне
набавке, који је обављао од једног до два послова ревизије осигуравајуће куће
или банке (5 пондера);
2 (два) извршиоца који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне
набавке, који су обављали појединачно од једног до два посла ревизије
осигуравајуће куће или банке (10 пондера);
1 (један) извршилац који ће бити ангажован на извршењу предмета јавне
набавке, који је обављао од три до четири послова ревизије осигуравајуће куће
или банке (15 пондера);

2 (два) извршиоца који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне
набавке, који су обављали појединачно од три до четири послова ревизије
осигуравајуће куће или банке (20 пондера);
1 (један) извршилац који ће бити ангажован на извршењу предмета јавне
набавке, који је обављао пет или више послова ревизије осигуравајуће куће или
банке (25 пондера);
2 (два) извршиоца који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне
набавке, који су обављали појединачно пет или више послова ревизије
осигуравајуће куће или банке (30 пондера);
Доказ референтног пројекта (ревизија осигуравајуће куће или банке) извршиоца
који ће бити ангажован на пословима који су предмет ове јавне набавке се
доставља на обрасцу бр. 13 (списак референтних пројеката) и обрасцу бр. 14
(потврда о референтном пројекту).
Понуђач ''Винчић'' д.о.о. Београд је доставио две потврде о референтном
пројекту за једног извршиоца и две потврде о референтном пројекту за другог
извршиоца;
Понуђач ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о. Београд је доставио пет
потврда о референтном пројекту за једног извршиоца;
Понуђач ''Deloitte'' д.о.о. Београд је доставио четири потврде о реферeнтном
пројекту за једног извршиоца и три потврде о референтном пројекту за другог
извршиоца;
Применом горе наведених параметра наручилац је дошао до следећег резултата:
Понуђач ''Винчић'' д.о.о. Београд је добио 10 пондера;
Понуђач ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о. Београд је добио 25
пондера;
Понуђач ''Deloitte'' д.о.о. Београд је добио 20 пондера;
Понуђач ''Винчић'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
Понуђену цену = 70 пондерa;
Број и квалитет ангажованих кадрова = 10 пондера;
укупно = 80 пондера
Понуђач ''Moore Stephens revizija i računovodstvo'' д.о.о. Београд је укупно добио
за:
Понуђену цену = 44,9 пондерa;
Број и квалитет ангажованих кадрова = 25 пондера;

укупно = 69,9 пондера
Понуђач ''Deloitte'' д.о.о. Београд је укупно добио за:
Понуђену цену = 47,34 пондерa;
Број и квалитет ангажованих кадрова = 20 пондера;
укупно = 67,34 пондера
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Наиме, понуда понуђача ''Винчић'' д.о.о. Београд је проглашена
најповољнијом понудом.
Имајући у виду напред наведено, наручилац је донео одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права, у року од пет дана од
објављивања исте на порталу
јавних набавки.
В. д. директора Корпорације
Гордана Камиџорац Лукач
__________________

